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PRIVACYBELEID SPEEDLINER LOGISTICS B.V. 

 

Algemeen 

Als bedrijf verwerken wij (persoons)gegevens om ons bedrijf te kunnen organiseren, orders uit te 
kunnen voeren en contact te hebben met onze werknemers, klanten en leveranciers. Speedliner 
Logistics B.V. registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld 
godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke 
gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging. Speedliner Logistics B.V.  maakt geen gebruik van 
remarketing. 

Gegevens van werknemers, klanten en leveranciers worden opgenomen in onze 

administratiesystemen en fysieke dossiers.  Deze personen en bedrijven kunnen ten alle tijden 

telefonisch +31 (0)13 528 70 70 of per email info@speedliner.nl vragen naar deze eigen gegevens 

voor inzicht, wijzigingen of (ten dele) verwijderen. 

 

Administratiesystemen 

Gegevens van klanten en leveranciers worden opgeslagen, bewerkt of verwijderd in onze 

administratiesystemen. Wanneer gegevens het bedrijf verlaten (alleen wanneer dit expliciet nodig 

zou zijn) dus door een derde partij worden ingezien zal deze derde partij de 

Verwerkersovereenkomst van Speedliner Logistics B.V. tekenen om zo de privacy van de gegevens te 

waarborgen.  

Website 

 

De website van Speedliner Logistics B.V. www.speedliner.nl bevat naast namen en functie geen 

andere (persoons)gegevens van de werknemers. Klanten en leveranciers kunnen genoemd worden 

op de website wanneer de klant of leverancier hier mondeling of schriftelijk toestemming voor heeft 

gegeven.  

Voor onze website gebruiken we de cookies van Google Analytics om zo statische analyses uit te 

voeren. We maken geen gebruik van remarketing. Het is mogelijk om voor Google Analytics af te 

melden via www.youronlinechoices.com/nl/  

Contactformulier 

Wanneer u een contact het contactformulier op www.speedliner.nl invult en opstuurt, of ons een    
e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken 
door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is 
voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. 
Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up 
procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard. 

Nieuwsbrief  

Om klanten en leveranciers te informeren over activiteiten, informatie en nieuws maakt Speedliner 

Logistics B.V. gebruik van een nieuwsbrief. Voor deze nieuwsbrief wordt een maillijst gebruikt. De 

maillijsten bestaat enkel en alleen uit e-mailadressen en namen. Hiervoor maken we gebruik van de 

online dienst MailChimp om de nieuwsbrieven naar deze maillijst te versturen.   
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Door MailChimp wordt automatisch bijgehouden wanneer een mail is verstuurd, geopend en welke 

linkjes zijn aangeklikt. Deze analyse gegevens zijn alleen toegankelijk door degene die de 

nieuwsbrieven maakt en zullen niet gedeeld worden met een 3de partij.  

Het is mogelijk om zich af te melden voor de nieuwsbrief. Bij iedere nieuwsbrief staat onderin een 

link om zich af te melden. Het afmelden kan ook per email naar info@speedliner.nl 

Voor meer informatie over de privacybeleid van MailChimp verwijzen we naar 
mailchimp.com/legal/privacy/ (engels). Hierin staat, onder andere in hoofdstuk 2 ‘Members’ §D 
‘Member Distribution Lists’, beschreven dat MailChimp de maillijsten niet met 3de partijen 
uitwisselen. 

Datalek 

Door het Privacybeleid worden (persoons)gegevens zo goed mogelijk beschermd. Mocht er 

onverhoopt een datalek ontstaan, dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een email met 

persoonsgegevens naar een verkeerd emailadres wordt gemaild, dan word deze datalek intern 

vastlegt en gedocumenteerd. Het datalek wordt beschreven, de gevolgen ervan en de genomen 

maatregelen. Een datalek moet zo snel mogelijk na ontdekking, zo mogelijk binnen 72 uur, worden 

gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?0 . Deze meldingsplicht aan de 

Autoriteit Persoonsgegevens geldt niet als er geen risico’s voor (natuurlijke) personen uit 

voortkomen.  

 

Klacht 

Wanneer u een klacht heeft kan deze telefonisch +31 (0)13 528 70 70, via het contactformulier van 

de website www.speedliner.nl of per email info@speedliner.nl bij ons aangeven worden. Uw klacht 

word na ontvangst in behandeling genomen door de Kwaliteitsmanager van Speedliner Logistics B.V, 

gedocumenteerd en in overleg met het management en de betrokken partijen besproken en 

opgelost.  

U kunt ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen wanneer u het niet eens bent met 

de manier waarop Speedliner Logistics B.V. omgaat met de (persoons)gegevens. Dit kan via 

telefonisch via 088 - 1805 250 of via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-

autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Wijzigingen privacybeleid 

Speedliner Logistics B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit 

Privacybeleid. Het verdient aanbeveling om regelmatig dit Privacybeleid te raadplegen, zodat je van 

eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit Privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via 

https://www.speedliner.nl/privacy/ 

 

Disclaimer 

De inhoud van www.speedliner.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Speedliner Logistics 

B.V. tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, 

verstrekt Speedliner Logistics B.V. expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze 

internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. 
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